
Uchwała Nr 89/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 30 listopada 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia 
 nr 0152/83/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31 października 2005 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2005  
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność zarządzenia nr 0152/83/2005 Burmistrza Brzegu 

Dolnego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
gminy na rok 2005 w części dotyczącej dotacji celowej zaplanowanej, w kwocie 
34.322 zł, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z powodu jej przeznaczenia w 
części na Fundusz Wsparcia Policji czym naruszony został art.13 ust.4a w związku 
z art.13 ust.4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r., Nr 7, 
poz.58 ze zm.).  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Zarządzenie nr 0152/83/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31 
października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2005 
wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 10 listopada 2005 r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w ramach prowadzonego postępowania 
nadzorczego stwierdziła, że Burmistrz Brzegu Dolnego podejmując przedmiotowe 
zarządzenie wprowadził do budżetu dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami i na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej i dokonał ich podziału, a także przeniósł niektóre wydatki pomiędzy 
paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku podziału dotacji celowej w kwocie 
34.322 zł w dziale 751, rozdz.75107 i rozdz.75108 ujął w § 3000 Wpłaty jednostek 
na fundusz celowy wydatki w łącznej kwocie 2 106 zł z przeznaczeniem na Fundusz 
Wsparcia Policji. 

Podstawę prawną do planowania w budżecie gminy tego rodzaju wydatków 
stanowi art.13 ust.3 i ust.4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W świetle 
tych przepisów jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w 
pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz 
kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także 
zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług (art.13 ust.3). Rada gminy 
może też przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między 
organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) 
Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne gminy, dla Policji z 
przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający 
ustawowo określoną normę oraz nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów 
właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy 
realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (art.13 ust.4a). Środki finansowe 
uzyskane przez Policję w tym trybie zasilają wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
(art.13 ust.4e ustawy o Policji). Środki planowane w budżecie gminy na cele o 
których mowa ww. przepisach są klasyfikowane w dziale 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dotacja, którą przedmiotowe zarządzenie 
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wprowadza do budżetu i rozdysponowuje została przyznana na przeprowadzenie 
wyborów Prezydenta RP jako zadanie zlecone gminie. Dochód ten został przekazany 
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa, co oznacza, że wydatki pokrywane z tego dochodu muszą 
mieścić się w ramach tego działu. Planując w związku z wyborami wydatki na rzecz 
Policji Burmistrz przyznał rekompensatę pieniężną za udział funkcjonariuszy w 
zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu wyborów. Taki sposób działania nie 
znajduje jednak umocowania w przepisach prawa. Zgodnie bowiem z art.13 ust.4a 
ustawy o Policji o przyznaniu takiej rekompensaty decyduje rada gminy, a jej 
źródłem mogą być środki finansowe stanowiące dochody własne gminy. W świetle 
tej regulacji przeznaczenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz 
Funduszu Wsparcia Policji jest niedopuszczalne.  
 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Brzegu Dolnego przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

 
Zastępca Przewodniczącego Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

 
/-/ mgr Grażyna Kulikowska 

       
 
  
 
 


